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Introdução

Computação Evolutiva (CE) é um ramo da ciência da computação que propõe um paradigma
alternativo ao processamento de dados convencional. Este novo paradigma, diferentemente do
convencional, não exige, para resolver um problema, o conhecimento prévio de uma maneira
de encontrar uma solução.

Duas classes particulares de algoritmos evolutivos são os Algoritmos Genéticos e a Pro-
gramação Genética. Tais abordagens usam técnicas inspiradas pela biologia evolutiva como
hereditariedade, mutação, seleção natural e recombinação (ou crossing over).

Nessa prática de laboratório, em particular, estamos interessados na programação genética.
Nessa abordagem, os indiv́ıduos representam pequenos programas de computador que serão
avaliados de acordo com o resultado de sua execução. Estes programas podem ser expressões
simples, como fórmulas aritméticas ou programas complexos, com operações de laço e condi-
cionais, t́ıpicas de uma linguagem de programação comum.

Objetivos

Implementar estrutura de dados para avaliação de expressões matemáticas e indiv́ıduos de
programação genética. E determinar os melhores indiv́ıduos para um conjunto de entradas.

Especificação

A entrada inicial será composta das posśıveis entradas da solução. Será recebido o número de
entradas e a quantidade de variáveis da solução:

<Numero de entradas> <Numero de Variáveis>

Cada linha de uma entrada será composta pelo resultado e pelas variáveis de entrada:

<Resultado> <Variável 0> <Variável 1> <Variável 2> ...
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Em seguida serão fornecidas as árvores iniciais da execução, em formatação prefixa com
parênteses para todos operadores e os seguintes elementos:

. Operador: Todos operadores devem ter parenteses antes do operador e depois do ultimo
operando. Os operadores dispońıveis,todos inteiros com 2 operandos:

+ Soma

– Subtração

* Multiplicação

Exemplo: ( + 34 42 )

. Constante: Um simples inteiro.

. Variável: Uma variável da entrada. No formato: X<Numero da Variável>.

. Subárvore: Uma copia da árvore já definida anteriormente com determinado id. No for-
mato: A<Número da Árvore>.

As árvores recebem id únicos e crescente. Assim, cada árvore recebe um id 1 unidade
maior que o id da ultima árvore criada, iniciado do id 0.

Em sequência, serão executadas as operações de crossover e mutação. Continuadamente
até a leitura do EOF.

A distância entre indiv́ıduos será dada pelo somatório dos módulos das diferenças entre
os resultados e os valores das expressões para cada entrada.

. crossover Cria dois novos individuos atraves da troca de 2 subávores de dois individuos
preexistentes. Formatação: crossover <id1> <subarvore1> <id2> <subarvore2> A
definição da subávore será por uma string composta de letras indicativas do caminho:
’l’(esquerda) e ’r’(direita) e finalizada com com ’c’(centro).

Exemplos:

lc subárvore esquerda

c árvore inteira

. mutacao Cria nova árvore copia de outra árvore, com determinada subárvore alterada por
uma nova expressão. Formatação: mutacao <id> <subarvore> <expressao>

A cada execução de um comando (e logo após a entrada das árvores iniciais), deve-se
imprimir o indiv́ıduo com menor distância (e menor ı́ndice) no formato:

<id>: <express~ao>
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Exemplo

Entrada

1 3 4

2 11 2 5 1 8

3 3 1 0 1 0

4 4 0 2 1 6

5 4

6 ( * X0 X0 )

7 ( * 2 X2 )

8 ( + X1 X3 )

9 ( + 0 A1 )

10 crossover 0 c 3 lc

11 mutacao 3 lc ( + X1 ( * X0 X0 ) )

Comentário

Observe que o comando crossover 0 c 3 lc, resulta nas árvores:

1. id 4: 0

2. id 5: X0 X0 * 2 X2 * +

A nova árvore de id 5 tem menor distância. O comando

mutacao 3 lc ( + X1 ( * X0 X0 ) )

resulta na árvore:

1. id 6: X1 X0 X0 * + 2 X2 * +

Com menor distância que as demais.

Sáıda

1 2: X1 X3 +

2 5: X0 X0 * 2 X2 * +

3 6: X1 X0 X0 * + 2 X2 * +
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Observações

1. Use seu editor de textos favorito. Mas existe a sugestão ao Vim ou ao Emacs.

2. Os laboratórios devem ser compiláveis com o GCC 4, com a seguinte linha de execução:
gcc -lm -std=c99 -Wall -pedantic -Werror -o nome executavel codigo fonte.c

3. Para o desenvolvimento dos laboratórios será útil o conhecimento de ferramentas como
GDB e Valgrind.

4. Os testes de correção irá ocorrer com auxilio da ferramenta Diff com redirecionamento
de entrada e sáıda para arquivos. Exemplo:
./main < arquivo entrada &> arquivo saida

diff arquivo saida arquivo resposta

5. A submissão será feita no sistema Susy: http://susy.ic.unicamp.br:9999/mc202ef

6. Liberar toda a memória alocada é obrigatório. Os programas que não liberem a memoria
alocada serão considerados errados, independente da sáıda correta nos testes.

7. Códigos ileǵıveis serão considerados errados. A legibilidade é obtida com endentação
correta e coerente, bons nomes de variáveis e funções, fragmentação do código em funções
etc.
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